
 دول اللجان ومهامهاج
 

 اسم اللجنة م
نوع 
 اللجنة

 أعضاء اللجنة رئيس اللجنة

 دائمة لجنة التوظيف 1
  األستاذ / عبدهللا بن مزهر الزهراني

 المشرف المالي

 عضواً.    (عضو مجلس اإلدارة)  األستاذ / باسم بن إبراهيم الشبيلي

 عضواً .           مدير عام الجمعية   األستاذ / علي بن عليان الفهمي

 مهام اللجنة:

 الى االستثمار فى القوى العاملة الموجودة بالفعل . باإلضافةمن وظائف  بعملية التخطيط للتوظيف وهى التعرف على كل ما تحتاجه الجمعية مستقبلً القيام . 1

 والوقت المناسب . . امداد الجمعية بما تحتاجه من اشخاص تناسب حاجة العمل وذلك فى المكان المناسب2

 لكل وظيفة .اقات الوصف الوظيفى بالتعاون مع رؤساء االقسام ووضع مواصفات ومتطلبات . تصميم بط3

 .بشكل صحيح من سير المقابلت والتأكد. المشاركة فى اختيار الموظفين بناء على المعايير والمتطلبات 4

 دائمة لجنة األوقاف 2
 عضو مجلس اإلدارة يحيى بن عطيه الكناني/تاذاألس

 رئيساً     

 ( عضو مجلس اإلدارة)  ـ المحامي الشيخ / صالح بن محمد رزيق اللفماني2

 عضواً.

 عضواً . (مدير عام الجمعية)ن الفهمي   ـ األستاذ / علي بن عليا 3

 

 مهام اللجنة:

 . السعي لتأمين أوقاف خيرية للجمعية.1
 . وضع الخطط التسويقية للبرامج والمشاريع الوقفية.2
 . دراسة إقامة مشاريع وقفية ذات مردود مالي للجمعية ودراسة جدواها ومدى الحاجة إليها.3
 . متابعة حملت التسويق للمشاريع الوقفة.4
 المكلفيــن بتنفيــذ مشــاريع الجمعيــة الوقفيــة واالستثمارية وجلــب مــواد العمــل اللزمة. ينوالمقــاول ينستشاري. المتابعــة الحثيثــة والدقيقــة ألداء اال5
 . تقديم تقارير تقييم دورية عند أداء العمل مع التوصيات اللزمة.6
 . السعي في تنمية الموارد المالية وإعداد التقارير اللزمة لما تضمنه.7
 دراسات الجدوى االقتصادية للفرص ذات المردود الربحي للجمعية. . إعداد8
 ومصروفاتها التشغيلية.. تنمية وتشغيل األموال االستثمارية للجمعية بهدف تغطية تكاليف برامج الجمعية 9

 . دراسة االستفادة من قروض الصناديق الحكومية والخيرية.10
 .2030تثمارية المتاحـة مـع مراعـاة المؤشـرات االقتصادية ورؤيـة المملكة . متابعـة الفـرص االس11
 . إعداد دراسات الجدوى وعروض األسعار للمشاريع االستثمارية.12
 . متابعة مشاريع الجمعية االستثمارية واإلشراف عليها.13
 طبيقهـا علـى أرض الواقع.. حصـر أبـرز الـرؤى والمشـاريع االستثمارية لتنميـة مـوارد الجمعيـة وت14



 . يحق للجنة إضافة أو اقتراح أو تعديل المهام الخاصة بها والرفع لمجلس اإلدارة العتمادها.15
 

3 
لجنة البرامج 

 واألنشطة
 دائمة

 (عضو مجلس اإلدارة) األستاذ / باسم بن إبراهيم الشبيلي

 رئيساً 

 عضواً .     ( المشرف المالي) األستاذ / عبدهللا بن مزهر الزهراني ـ2

 عضواً .       ( عام الجمعية)مدير ـ األستاذ / علي بن عليان الفهمي 3

 

 .لمجلس اإلدارة. اقتراح الخطة السنوية للبرامج واألنشطة وتقديمها 1
 الفعاليات واألنشطة االجتماعية المعتمدة بالخطة السنوية. . تنظيم2
 . تنظيم الدورات التدريبية والورش واللقاءات المعتمدة بالخطة السنوية بالتنسيق مع اللجان األخرى.3
 قسم اإلعلم والعلقات العامة بالجمعية .مع . توثيق أنشطة الجمعية وتفعيلها من خلل وسائل التواصل االجتماعي بالتعاون 4

 

4 
لجنة التدقيق 

 والمراجعة
 دائمة

ماني  عضو مجلس قالمحامي الشيخ / صالح بن محمد رزيق الل

 اإلدارة

 رئيساً 

 عضواً.      ( عضو مجلس اإلدارة) ـ األستاذ / يحيى بن عطيه الكناني2

 .عضواً  (مدير عام الجمعية) ـ األستاذ / علي بن عليان الفهمي 3

 
 

فيه المسائل التي ترى أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات اللزم  أ.  وضع وتطبيق سياسة التعامل مع مدقق الحسابات الخارجي ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد
 اتخاذها.

 يير التدقيق المعتمدةب.  متابعة ومراقبة استقللية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفق معا
 كل خاص على ما يلي:يانات المالية للجمعية وتقاريرها السنوية ونصف السنوية وربع السنوية ومراجعتها كجزء من عملها العادي خلل السنة وعليها التركيز بشج.  مراقبة سلمة الب

 . أي تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.1
 تجة عن التدقيق.. إبراز النواحي الخاضعة لتقدير اإلدارة والتعديلت الجوهرية النا2
 . افتراض استمرارية عمل الجمعية والتقيد بالمعايير المحاسبية.3
 فصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.. التقيد بقواعد العرض واال4
جنة االجتماع مع مدقق الحسابات مع مجلس إدارة الجمعية واإلدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الجمعية في سبيل أداء مهامها و على الل . التنسيق5

 الخارجي للجمعية مرة على األقل في السنة.
لك التقارير والحسابات وعليها يولى االهتمام اللزم بأي مسائل يطرحها المدير المالي للجمعية أو المدير المالي بنفس . النظر في أي بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في ت6

 المهام أو ضابط االمتثال أو مدقق الحسابات الخارجي.
اء نظام فعال للرقابة الداخلية وذلك بمراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في . مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنش7

 الجمعية
 جلس اإلدارة.. النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس اإلدارة او تتم بمبادرة من اللجنة وموافقة م8
 فعالية ذلك الجهاز. ق فيما بين مدقق الحسابات الداخلي ومدقق الحسابات الخارجي والتأكد من توفر الموارد اللزمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة. التأكد من وجود التنسي9

 ات الخارجي..  التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على االستيضاحان والمسائل الجوهرية المطروحة في تقرير مدقق الحساب10
 . مراقبة مدى تقيد الجمعية بقواعد السلوك المهني.11
 . دراسة خطة عمل جميع اللجان للتأكد من مدى فاعليتها.12
ة أو أنظمة الرقابة حسابات المالي. مراجعة توجيهات مدقق الحسابات الخارجي وخطة عمله وأي استفسارات جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة بخصوص السجلت المحاسبية أو ال13



 وردها وموافقتها عليها.
ائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء وضع الضوابط التي تمكن موظفي الجمعية من اإلبلغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو غيرها من المس

 واعد العمل الخاصة بمهامها والصلحيات الموكلة إليها من قبل مجلس اإلدارة.ضمان تطبيق ق• تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات. 
 .  النظر في أي موضوعات أخرى يحددها مجلس اإلدارة14
دارة أن يضمن في تقرير الحوكمة جلس اإل. في حالة عدم موافقة مجلس اإلدارة على توصيات لجنة التدقيق بشأن اختيار أو تعيين أو استقالة أو فصل مدقق الحسابات الخارجي فعلى م15

 بيان يشرح توصيات لجنة التدقيق واألسباب التي دعت مجلس اإلدارة لعدم األخذ بها
 . . متابعة أعمال الجمعية بما في ذلك إدارة السلوك المهني وااللتزام من أجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ أعمالها ومهامها16
 أي قيود على أعمال الجمعية من شأنها التأثير في قدرتها على أداء أعمالها ومهامها وتقديم المقترحات والتوصيات لمعالجتها . دراسة17
 اإلجراءات اللزمة بشأنها تأكد من اتخاذ. التأكد من ملئمة ترتيبات الجمعية وكفايتها فيما يخص قيام موظفيها باإلبلغ عما يقلقهم حيال أي ممارسات مخالفة داخل الجمعية وال18
 . التوصية لصاحب الصالحية بتشكيل فريق للتحقق في األنشطة المخالفة المشتبه فيها داخل الجمعية والرفع للمجلس بالنتائج والتوصيات.19

 

5 
لجنة صرف 
 المساعدات

 

عضو     ـ األستاذ / يحيى بن عطيه الكناني               1

 مجلس اإلدارة                 رئيساً .

 

ـ األستاذ / عبدهللا بن مزهر الزهراني               المشرف المالي                           2

 عضواً .

 ـ األستاذ / علي بن عليان الفهمي                   مدير عام الجمعية                       3

 مهام اللجنة:

 إعداد الئحة اللجنة المنظمة ألعمالها والمتضمنة شروط وآلية تقديم المساعدات االجتماعية. -1
 استقبال طلبات الراغبين في المساعدات االجتماعية. -2
 بحث حالة المتقدمين والتحقق من صحة بياناتهم بالوسائل والطرق المناسبة. -3
 جمع المعلومات ذات العلقة وفي حصر المتعففين ممن تنطبق عليهم شروط االستفادة من المساعدات االجتماعية.تفعيل البحث االجتماعي واالستفادة منه في  -4
 تقرير الموافقة من عدمها على طلبات المتقدمين بطلب المساعدة. -5
 حفظ ملفات المتقدمين لطلب المساعدات االجتماعية. -6
 العمل على سرية المعلومات. -8

 ن البرامج التقنية في تيسير أعمال اللجنة.االستفادة م -10
 تحديث بيانات المستفيدين سنوياً. -11
 صرف التبرعات العينية للمستفيدين المسجلين لدى اللجنة االجتماعية. -12
 تقديم المساعدات العينية االستثنائية لغير المسجلين ضمن اللجنة االجتماعية. -13
 بنسخة منه. مجلس اإلدارةفي السنة المنصرمة وتزويد  إعداد تقرير سنوي ألعمال اللجنة -14
 . لمجلس اإلدارةمحضر االجتماع  ععقد اجتماع شهري ورف    ـ 15

 


